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Rak piersi - jak uniknąć choroby

Sekrety młodego wyglądu - znasz je?
Wady postawy u 80% dzieci szkolnych!
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Drodzy Czytelnicy!

Z wielką przyjemnością
przekazujemy Państwu kolejne
wydanie naszego magazynu
medycznego. Mamy nadzieję,
że znajdziecie w nim wiele
cennych informacji i porad,
które pomogą zatroszczyć się
o Wasze zdrowie.
Po dniach pełnych słońca,
jakich nie brakowało tego
lata, jesień to dobra pora, by
przyjrzeć się swojej skórze. Sprawdźmy, czy nie
powstały na niej przebarwienia, znamiona, bądź
te, które istniały dotychczas nie zmieniły swojego
kształtu lub barwy. O zagrożeniach rakiem skóry
piszemy na str. 3.
Promienie UV, niekorzystne działanie środowiska, a w końcu upływający czas sprawia, że spoglądając w lustro dostrzegamy coraz więcej zmarszczek, bruzd i przebarwień. Widzimy jak skóra
traci jędrność i elastyczność. Możemy zmienić
ten stan dzięki zabiegom medycyny estetycznej.
Sekrety młodego wyglądu zdradzają nasi lekarze
na str. 6-8.
W tym wydaniu magazynu chciałbym zwrócić
jeszcze Państwa uwagę na tematy, o których najgłośniej bywa właśnie jesienią.
Kobiety zachęcam do zapoznania się z materiałem dotyczącym profilaktyki raka piersi. W „Naszych wywiadach” lekarz onkolog wyjaśnia istotę
tej groźnej choroby, omawia profilaktykę i leczenie. W październiku rusza kampania, mająca
na celu zachęcić kobiety do regularnych badań
przesiewowych. Również w tym roku, przebiega
pod hasłem „Różowa wstążka” i tradycyjnie uczestniczy w niej CM Luxmed.
Od września dyżurnym tematem w wielu domach jest szkoła. W ferworze wielu obowiązków
nie zapomnijmy o zdrowiu naszych dzieci. Będą
miały teraz mniej ruchu, będą dłużej przebywać w
pozycji siedzącej, nosić ciężki plecak. Co zrobić,
by ochronić dziecko przed wadą postawy? O tym,
szerzej w materiale na str. 14.
Pozostając w jesiennych klimatach, chciałbym
jeszcze przypomnieć o szczepieniach przeciwko grypie. Na ten temat przeczytacie w artykule obok.
Życzę naszym Czytelnikom i Pacjentom złotej,
polskiej jesieni.						
Prezes Zarządu
		

Mirosław Jakubczak

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

NIE dla grypy sezonowej
O grypie nie trzeba przypominać, bo już
wkrótce sama o sobie z pewnością przypomni. Wystarczy trochę jesiennej pluchy,
trochę chłodu i pewnie jak co roku wirus
zacznie się uaktywniać. Najczęściej daje
o sobie znać właśnie w okresie jesiennozimowym i zimowo-wiosennym. Ale każdego
roku jest inny.

Źródłem rozprzestrzeniania się wirusa jest osoba zakażona. Chory
na grypę może zarażać na kilka dni przed wystąpieniem objawów
i przez cały okres jej trwania. Wirus, przedostając się do organizmu
atakuje komórki układu oddechowego i powoduje ich zniszczenie.
Kiedy układ odpornościowy sobie z nim nie radzi, dochodzi do
powikłań. Na takie niebezpieczeństwo narażone są szczególnie osoby
starsze, dzieci, osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży oraz osoby
o obniżonej odporności.
Jednym z najczęstszych powikłań pogrypowych jest zapalenie
płuc, oskrzeli, ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego,
niewydolność oddechowa.
Szczepienia przeciw grypie
Ostatnio mówi się o szczepieniach przeciw grypie nie tylko
w kontekście uniknięcia choroby, ale w dużej mierze jako ochronie
przed powikłaniami po grypie, które niekiedy mogą być naprawdę
niebezpieczne.
Ponieważ wirus grypy szybko podlega mutacji, każdego roku
uaktualniany jest skład szczepionki na podstawie zaleceń wydawanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Oznacza to, że
szczepionka jest najbardziej skuteczna w tym sezonie, na który została
przygotowana. Odporność uzyskuje się po około 2 tygodniach od
szczepienia.
Szczepienia zalecane są szczególnie osobom przewlekle chorym
(z cukrzycą, astmą oskrzelową, chorobami układu krążenia, układu
oddechowego, z niewydolnością nerek), pacjentom z obniżoną
odpornością, osobom powyżej 55 lat, jak też osobom przebywającym
w dużych skupiskach ludzi (zakłady pracy, szkoły, przedszkola,
autobusy, itp.). Zaszczepić może się każdy, ale należy pamiętać, że
kwalifikację do szczepienia przeprowadza lekarz, a szczepionkę
podaje się nie później niż 24 godziny od kwalifikacji.
W ofercie szczepień na sezon 2018/2019 posiadamy najnowsze
szczepionki Vaxigrip Tetra oraz Influvac Tetra, w opcji płatnej
i bezpłatnej. Szczegóły na luxmedlublin.pl
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Jesienią do dermatologa

ekspozycja na działanie promieni UV jest bezpośrednią przyczyną zwiększonej częstości występowania czerniaka, a także innych nowotworów skóry tj. raka podstawnokomórkowego oraz raka kolczystokomórkowego - ostrzegają dermatolodzy.
Po upalnym, wyjątkowo słonecznym lecie warto wybrać się do lekarza, by skontrolował stan naszej skóry.

Rogowacenie słoneczne jest to najczęściej występujący na skórze stan
przedrakowy, mający charakter przebarwionych hiperkeratotycznych ognisk. Zmiany występują na twarzy, powierzchniach grzbietowych rąk, przedramionach, szyi i wyłysiałej skórze głowy.
Okres trwania zmian jest wieloletni.
Na ich podłożu najczęściej dochodzi do
rozwoju raka kolczystokomórkowego
- SCC. Jest to nowotwór wywodzący
się z naskórka lub błon śluzowych
o skłonności do wzrostu naciekającego,
dający przerzuty głównie do węzłów
chłonnych.
Z przydatków skóry wywodzi się grupa tzw. raków podstawnokomórkowych
- BCC, charakteryzujących się małą
złośliwością, powolnym przebiegiem
oraz wyjątkowo rzadko występującymi
przerzutami.

Znamiona barwnikowe

Należą do najczęściej występujących
zmian skórnych u człowieka. Istnieje
kilka podziałów znamion. Jeden z nich
wyróżnia znamiona melanocytowe wrodzone i nabyte. Opierając się na badaniu makroskopowym można do-

konać podziału znamion na zwykłe
i atypowe. Atypowym (dysplastycznym) znamionom melanocytowym
przypisuje się większą rolę jako prekursorom czerniaka. Zespół znamion
dysplastycznych obejmuje obecność
kilku znamion atypowych wśród licznych zwykłych znamion melanocytowych. Dziedziczy się rodzinnie i wiąże się istotnie częściej ze zwiększonym
ryzykiem rozwoju czerniaka.
Wszystkie znamiona barwnikowe,
a szczególnie te, w których pojawiają się
cechy atypii, wymagają systematycznej,
stałej kontroli, mogą bowiem przekształcić się w czerniaka złośliwego.
Do diagnozy zmian skórnych wykorzystuje się dermatoskop – specjalne
urządzenie optyczne, dzięki któremu
można określić charakter zmiany. Badanie rozpoznaje rodzaj zmian skórnych,
jest wykorzystywane również we wczesnej diagnostyce nowotworów skóry,
w tym czerniaka złośliwego.

ważającej części przypadków rozwija się
z atypowych znamion melanocytowych,
choć bywa w wyjątkowych sytuacjach
rozwój -de novo, czyli bez poprzedzającego go znamienia.
Działania profilaktyczne powinny polegać na unikaniu niekontrolowanego
nasłonecznienia oraz naświetlania w solariach, samokontroli zmian barwnikowych skóry oraz badaniu dermatologicznym z zastosowaniem dermatoskopu, najlepiej co 6 miesięcy lub przynajmniej raz w roku.
Należy też rozważyć zabieg chirurgicznego usunięcia, z badaniem histopatologicznym, zmian o podłożu melanocytowym, które wykazują cechy aktywności klinicznej i dermatoskopowej
oraz zmian położonych w miejscach drażnionych.

Jest to guz wywodzący się z melanocytów, wzrasta i daje szybko przerzuty.
Jest główną przyczyną zgonów spowodowanych nowotworami skóry. W prze-

Zapraszamy na badania
i konsultacje do gabinetów
dermatologicznych CM Luxmed.

Czerniak złośliwy

Konsultacja medyczna:
lekarz dermatolog
Barbara Orzechowska

NASZE WYWIADY

4

Jak chronić się przed rakiem piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi
około 23% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Każdego roku raka piersi
rozpoznaje się u ponad 17 000 Polek (dane z 2012 r.), z czego ponad 5 000 przegrywa walkę. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest
wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

O tej niebezpiecznej chorobie,
możliwościach leczenia, a przede
wszystkim profilaktyki rozmawiamy
ze specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej lekarzem Marcinem
Zającem.

narządy, czyli spowodować powstanie
przerzutów.
Czy możemy wymienić główne przyczyny rozwoju raka piersi?

- Punktem wyjścia do rozwoju nowotworu jest zmutowany proces zachodzący w komórkach piersi, który prowadzi do ich niekontrolowanego podziału i rozrostu.

- Etiologia raka sutka nie jest do końca
poznana, mimo wielu badań i analiz.
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt,
że ten sam morfologicznie nowotwór
może być wywołany przez kilka, a nawet
kilkanaście czynników kancerogennych.
Coraz częściej jednak w ryzyku zachorowania na raka piersi wskazuje się
na uwarunkowania genetyczne. Około
10% nowotworów piersi ma charakter

Komórki nowotworowe, w odróżnieniu od prawidłowych, utraciły ograniczenie w postaci zaprogramowanej śmierci
komórki (apoptozy), mają zdolność
naciekania na otaczające tkanki i tworzenia odległych przerzutów.
Rak sutka w większości przypadków
wywodzi się z komórek, które wyścielają
wnętrze przewodów mlecznych. Komórki nowotworu piersi przenikają do naczyń limfatycznych, następnie docierają
do węzłów chłonnych, co powoduje ich
powiększenie. Jest to równocześnie sygnał, że choroba staje się coraz bardziej
agresywna (nowotwór złośliwy piersi)
i istnieje większe prawdopodobieństwo,
że komórki nowotworowe dostały się
także do krwi i mogły zasiedlić inne

dziedziczny. Prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta wraz z liczbą krewnych pierwszego stopnia (matka, siostra, córka), chorych na ten nowotwór.
Dotychczas nie poznano jeszcze
wszystkich genów, których mutacje mogą prowadzić do powstania raka sutka. Najpewniejszym kryterium dziedzicznego raka piersi jest stwierdzenie
mutacji genów BRCA1 oraz BRCA2.
U kobiet z mutacją genów BRCA życiowe
ryzyko wystąpienia raka piersi wynosi
80%.
Innymi genami, których mutacja
może zwiększać ryzyko zachorowania
na raka piersi, są: ATP, BRIP1, TP3, CHEK
i PTEN.
Wśród pozostałych czynników pre-

Panie Doktorze, w jaki sposób rozwija się rak piersi?

dysponujących do wystąpienia raka sutka wymieniamy: wiek (ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta wraz z
wiekiem, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia), wczesne
rozpoczęcie i późne zakończenie miesiączkowania, późna ciąża (po 35 roku
życia), a także styl życia.
Wiadomo, że im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym są większe
szanse na wyleczenie. Jak rozpoznać
zmiany w początkowym etapie rozwoju?
- Pierwszym objawem jest niebolesny
guz zlokalizowany zazwyczaj w górnej bocznej części piersi (ok. 35%
przypadków), rzadziej w dolnej przyśrodkowej części. Inne objawy raka
piersi to asymetria sutków, wciągnięcie
brodawki, owrzodzenie brodawki lub
skóry piersi, guzki dodatkowe w okolicy, ból bez uchwytnych przyczyn, niewielkiego stopnia pogrubienie skóry,
świąd lub pieczenie brodawki, wyciek
płynu z brodawki.
Rozwijającemu się rakowi towarzyszy
w wielu przypadkach powiększenie
węzłów chłonnych pod pachą, a w dalszych etapach powiększenie węzłów
szyjno-nadobojczykowych. Objawami
tzw. raka zapalnego piersi jest szybko
narastający obrzęk skóry, połączony
z jej zaczerwienieniem, nadmiernym
uciepleniem i bolesnością.
Już 20 letnie kobiety powinny wyrobić w sobie nawyk samobadania
piersi. Stojąc przed lustrem należy
unieść ręce wysoko do góry i przyjrzeć
się, czy nie widać zmian w kształcie
piersi, czy skóra nie jest przebarwiona,
nie marszczy się lub nie jest napięta. To
samo trzeba skontrolować trzymając
ręce na biodrach. Następnie powinno
się sprawdzić, poprzez naciśnięcie
brodawki, czy nie wycieka z niej żaden
płyn.
Będąc pod prysznicem, lewą rękę
zakładamy z tyłu głowy, a prawą kontrolujemy lewą pierś. Lekko naciskając,
trzema środkowymi palcami należy
zataczać drobne kółeczka wzdłuż piersi,
z góry na dół i z powrotem. To samo powtórzyć z prawą piersią.
Wahania poziomu hormonów sprawiają, że przed miesiączką oraz w jej
trakcie, piersi większości kobiet mogą
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być opuchnięte i nadwrażliwe. Zmienia
się także nieco konsystencja ich tkanki. Z tego powodu kontrolę piersi (zarówno samobadanie, jak i USG czy mammografię) powinno wykonywać się tydzień po okresie.
Do najważniejszych metod diagnostycznych raka piersi należą:
• mammografia,
• ultrasonografia,
• biopsja,
• wycinek chirurgiczny,
• badanie komórek wydzieliny z brodawki sutkowej.
Na czym dokładnie polega badanie
mammograficzne?
- Obecnie mammografia uznawana
jest za najlepszy sposób wykrywania
wczesnego raka sutka u kobiet pow.
40 r.ż. Mammografia jest to zdjęcie radiologiczne piersi. Badanie to umożliwia
wykrycie bardzo małej, niewyczuwalnej
ręką zmiany nowotworowej. Czułość
badania mammograficznego ocenia się
na 80-90%.
Badanie jest bezpieczne, promieniowanie podczas badania zbliżone jest
do promieniowania podczas RTG zęba.
Niektóre kobiety mogą odczuwać pewien dyskomfort podczas ucisku piersi,
który jest konieczny przy badaniu.
Mammografia w systemie cyfrowym
jest niezwykle ważnym krokiem w rozwoju diagnostyki. Zdecydowanie zwiększa precyzję obrazowania, pozwala
na analityczne przekształcanie obrazu,
powiększanie dowolnych fragmentów
w celu dokładniejszej analizy. Większy
zakres kontrastowania, możliwość regulacji kontrastu są szczególnie przydatne
w badaniu piersi z dużą ilością tkanki
gruczołowo-włóknistej. Programowa filtracja obrazu służy nie tylko poprawie
jego jakości, ale może wspomagać diagnozę, np. automatycznie lokalizując mikrozwapnienia.
Mammografia umożliwia określenie
stopnia prawdopodobieństwa raka dla
rozpoznawanej zmiany i wybranie odpowiedniego dalszego postępowania.
Wyniki badania mammograficznego
powinny zostać sklasyfikowane przez
lekarza radiologa według systemu
BIRADS (BreastImaging Reporting and
Data System). Na ich podstawie lekarz
specjalista/prowadzący będzie ustalał
dalsze zalecenia i postępowanie.
Pierwszą mammografię zaleca się
ok. 40 roku życia i należy ją wykonywać
co 1-2 lata. W wieku 50-69 lat badanie
zalecane jest co 2 lata. Po 70 roku życia,
w związku z rosnącą długością życia,
postuluje się przedłużanie regularnego badania do 73 r.ż.

Ale uwaga, jeżeli ktoś w rodzinie
chorował na raka piersi (matka, siostra,
córka) lub u pacjentki stwierdzono
mutacje w obrębie genów BRCA 1lub
BRCA2, częstotliwość wykonywania
badania trzeba skonsultować z lekarzem. Dla tej grupy kobiet są spe-cjalne schematy postępowania (częściej wykonywana mammografia, naprzemiennie z rezonansem magnetycznym oraz badanie ginekologiczne
w kierunku raka jajnika).
W przypadku nieprawidłowego wyniku, pacjentka powinna udać się na
konsultację onkologiczną. Lekarz zdecyduje o wykonaniu dalszych badań:
mammografia celowana, USG, biopsja
gruboigłowa lub cienkoigłowa pod
kontrolą USG.
Jakie są metody leczenia raka
piersi?
- Leczenie raka piersi jest leczeniem
skojarzonym i powinno być przeprowadzane w wyspecjalizowanych ośrodkach onkologicznych. Stosowane są takie metody jak: leczenie chirurgiczne,
leczenie systemowe - chemioterapia,
hormonoterapia i terapie celowane oraz
radioterapia.
Wczesne wykrycie raka piersi pozwala na leczenie oszczędzające gruczołu
piersiowego, czyli usuwana jest tylko
zmiana a pierś pozostaje. Jest to leczenie
z wyboru, jeśli nie można go wykonać
trzeba amputować pierś wraz z węzłami
chłonnymi i mięśniami piersiowymi.
U pacjentek, u których istnieje konieczność amputacji piersi można wykonać
jej rekonstrukcję.
Chemioterapia opiera się na lecze-

niu farmakologicznym, podawaniu najczęściej dożylnym leków cytostatycznych. Stosowana jest w celu zniszczenia klinicznie niewykrywalnych mikroprzerzutów, które mogą się pojawić już
w początkowych fazach istnienia raka
lub zmniejszenia rozmiarów nowotworu
zaawansowanego.
Radioterapia – polega na leczeniu
za pomocą promieniowania jonizującego. Często wykorzystywana jest jako
integralna część leczenia oszczędzającego.
Dziękujemy za rozmowę.
W ramach akcji pod hasłem „Twoje życie - Twój styl” CM Luxmed zaprasza na badania mammograficzne
i ultrasonograficzne piersi oraz cytologię.
Ta od lat prowadzona akcja miesięcznika „Twój Styl” od początku wspierana jest przez nasze placówki i stała się
już symbolem października. Dzięki niej
coraz więcej kobiet decyduje się na
profilaktyczne badanie piersi i badania
przesiewowe w kierunku raka szyjki
macicy.
Dzięki kampanii, można skorzystać
z promocyjnej ceny tych badań, należy przynieść ze sobą kupon z wrześniowego numeru miesięcznika.
Jednocześnie przypominamy, że
mammografię i cytologię wykonujemy
BEZPŁATNIE w ramach umowy z NFZ
oraz projektów unijnych.
Na badania obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja terminu pod nr 81 532 37 11
lub on-line www.luxmedlublin.pl
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Sekrety młodego wyglądu
Upływający czas, niekorzystne działanie środowiska, promieniowanie UV, a nawet niewłaściwa dieta – to wszystko ma wpływ na stan naszej skóry i na nasz wygląd. Gdy na
twarzy i dekolcie zaczynają wyraźnie zaznaczać się zmarszczki, linie, bruzdy, przebarwienia, a w końcu skóra traci elastyczność i jędrność, nawet drogie kremy nie przynoszą
oczekiwanego rezultatu. Z pomocą mogą przyjść jedynie zabiegi medycyny estetycznej.
O możliwościach dzisiejszej medycyny rozmawiamy z certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej
Dorotą Tatarską-Jojczuk oraz z trychologiem mgr Łukaszem Budzyńskim.
Pani Doktor, po wyjątkowo słonecznym lecie wiele osób zauważa u siebie jeszcze więcej zmarszczek, bruzd
i przebarwień…
- Starzenie skóry pod wpływem
światła – photoaging - jest najczęstszą
formą zewnątrzpochodnego starzenia
się skóry z powstawaniem zmarszczek,
głębokich bruzd oraz żółtawym zabar-

Czy zabiegi z wykorzystaniem lasera
pozwalają odmłodzić również skórę,
którą dotknął upływający czas?
- Po 40 roku życia pielęgnacja domowa, nawet najbardziej sumienna i kosztowna, to zbyt mało, aby cieszyć się
gładką, elastyczną cerą. Zabiegi laserem frakcyjnym odnawiają naskórek
i stymulują produkcję kolagenu, któ-

czas w głębi ulega regeneracji.
Gojenie skóry po zabiegu trwa około
tygodnia, ale rezultaty oceniamy po
upływie kilku tygodni. Zazwyczaj wtedy
wykonujemy drugi zabieg, który ma
na celu pobudzenie skóry do dalszej
regeneracji.
Skóra w efekcie staje się jędrna, napięta, zmarszczki, bruzdy i blizny są
spłycone, przebarwienia mniej widoczne, pory zwężone i spłycone, koloryt
skóry bardziej świeży i promienny. Skóra
wyraźnie odmładza się i jest lepszej
jakości.
Ile zabiegów należałoby wykonać,
aby uzyskać zadowalający efekt?
- Przy nieznacznych zmarszczkach
i zwiotczeniu skóry satysfakcjonujące
efekty uzyskujemy już po jednym zabiegu. Natomiast głębokie zmarszczki,
bruzdy i blizny wymagają powtórzeń
w odstępach 6-12 tygodniowych. W początkowej fazie, gdy trwa zaplanowana
terapia i nie zostały jeszcze osiągnięte
satysfakcjonujące rezultaty, kolejne zabiegi powinny być wykonywane w odstępach co 6-12 tygodni.
Poprawa jakości skóry jest efektem
zmiany jej struktury i utrzymuje się długo, nawet kilka lat.

wieniem skóry. Pomocny po okresie
nasłonecznienia czyli jesienią, zima
lub wiosną może być resurfacing skóry
wykonywany przy użyciu lasera. Dzięki
temu następuje proces regeneracji fibroblastów, które zaczynają syntetyzować prawidłowy kolagen i elastynę.
Zabieg można przeprowadzić na każdym obszarze skóry, choć najczęściej
stosowany jest na twarzy, szyi, dekolcie
oraz grzbietach rąk, czyli tam, gdzie skóra starzeje się najszybciej pod wpływem
promieniowania UV. Doskonałe rezultaty uzyskuje się na obszarach bardzo
trudnych do odmłodzenia innymi metodami, jak szyja i dekolt oraz zmarszczki wokół ust i starzejąca się skóra
wokół oczu i powiek.

ry jest niezbędny do utrzymania właściwego napięcia skóry. Proces regeneracji rozpoczyna się natychmiast po
zabiegu i trwa kilka dni. Towarzyszy
mu złuszczanie i zbrązowienie skóry
utrzymujące się przez okres od 3 do 14
dni.
Bezpośrednio po zabiegu skóra
poddana terapii może być obrzęknięta,
zaczerwieniona i rozgrzana. Może pojawić się też pieczenie, które mija
w pierwszej dobie. Po 2 – 3 dniach
obrzęk i rumień ustępują i pojawia się
powierzchowny cienki, ale rozległy
strup na powierzchni skóry, który przez
kolejne 4 – 5 dni ulega stopniowemu
złuszczeniu. Odsłania się wówczas nowa
skóra, która przez kolejne tygodnie cały

A jeśli zależy nam na uzyskaniu
spektakularnego efektu natychmiast
po zabiegu?
- Wówczas polecałabym specjalną
bio-stymulację skóry z wykorzystaniem
osocza bogatopłytkowego, inaczej regeneris. Jest to zabieg, w którym wykorzystuje się materiał otrzymany
z własnej krwi, dlatego też przeznaczony jest dla osób ceniących produkty
pochodzenia naturalnego, a także cierpiących na różnego rodzaju alergie.
Aktywne trombocyty zawarte w osoczu
wydzielają ważne dla regeneracji komórek skóry czynniki wzrostu, które
m.in. stymulują namnażanie i dojrzewanie komórek naskórka, aktywują
mikrokrążenie, pobudzają fibroblasty
do produkcji kolagenu. Skóra odzyskuje
młodzieńczą witalność, staje się gładsza, elastyczna, koloryt skóry jest nasy-
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cony i ujednolicony. Efekty widoczne są
już po pierwszym zabiegu.
Czy są sposoby na intensywne odżywienie skóry, gdy kremy, nawet te renomowane, nie przynoszą szczególnych
rezultatów?
- Wraz z upływem czasu, normalne jest
pojawianie się zmarszczek strukturalnych, cech odwodnienia, utraty elastyczności i jędrności skóry, co zmienia
nasze rysy i owal twarzy. Naprzeciw
zjawiskom fizjologicznym i efektom
starzenia się wychodzi mezoterapia,
która pozwala opóźnić ich przebieg
i niwelować widoczne cechy wiotczenia
skóry.
Mezoterapia to metoda polegająca
na podawaniu małych ilości substancji
leczniczej punkt po punkcie na określonym obszarze ciała za pomocą iniekcji. Poza farmakologicznym działaniem
substancji podawanych podczas mezoterapii, bardzo ważną rolę odgrywa
proces gojenia się tkanek po licznych
mikronakłuciach. Mezoterapia działa
bowiem dwutorowo poprzez dobroczynne działanie wprowadzonych substancji oraz poprzez sam sposób ich
podawania, który mobilizuje tkanki
od odbudowy i wzmożonej produkcji
kolagenu oraz stymuluje metabolizm
komórkowy.
Zabieg wykonuje lekarz za pomocą
igły i strzykawki – co pozwala na odpowiednie podanie większej ilości preparatu w miejscach tego wymagających
np. w obrębie głębokich zmarszczek. Tu,
najważniejszą rolę odgrywa wprawna
ręka wykonującego.
Kiedy widoczne są pierwsze efekty?
- Już po pierwszym zabiegu widać poprawę wyglądu skóry. Jednak najlepsze
efekty przynosi wykonanie serii kilku

zabiegów. Ilość zabiegów oraz ich intensywność uzależniona jest od stanu
skóry oraz oczekiwań pacjenta. W intensywnej fazie zaleca się wykonanie
ok. 4 zabiegów w odstępach 2-3 tygodniowych. W fazie podtrzymującej
zaleca się 2-3 serie w roku. Ostatecznie
leczenie planuje się indywidualnie, w zależności od potrzeb skóry, zaawansowania zmian oraz możliwości pacjenta.
Pani Doktor, rozmawiamy głównie
o zabiegach dla tych, którzy próbują
„zatrzymać upływający czas”. Ale jest
wiele ludzi młodych, którzy marzą
o tym, by zlikwidować np. szpecące
blizny, rozstępy czy przebarwienia.
Niektórym sen z powiek spędza chociażby cellulit. Czy tym osobom też
może pomóc medycyna estetyczna?
-Oczywiście, szpecące blizny czy roz-

stępy leczyć możemy wspomnianym
wcześniej laserem frakcyjnym. W leczeniu cellulitu z pomocą przychodzi mezoterapia, która poprawia mikrokrążenie, przywraca metabolizm adipocytów,
zwalcza zwłóknienie i stymuluje produkcję włókien podporowych skóry.
Wykorzystywane w tym celu substancje
to kofeina, karczoch, krzemionka organiczna, L-karnityna i wiele innych.
Warto wspomnieć, iż w redukcji cellulitu ważną rolę odgrywa również
endermologia. Jest to nieinwazyjna
i w pełni naturalna technika polegająca
na mechanicznej stymulacji skóry,
z zastosowaniem dedykowanych głowic urządzenia LPG Alliance. Efektem
jest redukcja obwodu, wygładzenie
skórki pomarańczowej i ujędrnienie
skóry w okolicy poddanej zabiegowi.
Przebarwienia natomiast, skutecznie
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usuwamy stosując terapie skojarzone
tj. peelingi chemiczne, Cosmelan, mezoterapię, mikrodermabrazję oraz laser
frakcyjny.
Piękny wygląd to nie tylko twarz
i ciało, to również zadbane, zdrowe
włosy. Wiele osób, także młodych
skarży się na nadmierne wypadanie
włosów, łamliwość, na włosy matowe,
pozbawione blasku. Czy medycyna estetyczna może rozwiązać również takie problemy?
Na ten temat rozmawiamy z trychologiem mgr Łukaszem Budzyńskim.
- Panie Magistrze, czym dokładnie
zajmuje się trycholog?
- Trycholog zajmuje się analizą kondycji skóry głowy oraz włosów. Problemy, z którymi należy zgłosić się do
trychologa to m.in.: wypadanie włosów,
łysienie, zniszczone włosy, łupież, łojotok, sucha i swędząca skóry głowy.
Specjalista wykonuje badanie, które
polega na analizie włosów i stanu skóry głowy pod mikrokamerą. Następnie dąży do ustalenia przyczyn wypadających włosów oraz dobrania odpowiedniego, indywidualnego, sposobu
pielęgnacji włosów i leczenia. I tu z pomocą przychodzi zabieg z medycyny
estetycznej - mezoterapia igłowa.
W lżejszych przypadkach – wczesna
faza stanów chorobowych, osłabienie
włosa, wypadanie sezonowe, profilaktyka – polecana jest mezoterapia bezigłowa. Natomiast bardziej zaawansowane, długotrwałe zmiany chorobowe leczy się z zastosowaniem mezoterapii igłowej, wykonywanej przez
lekarza medycyny estetycznej. W celu wzmocnienia kondycji włosów, odżywienia, szybszego wzrostu oraz od-

rostu utraconych pasm aplikuje się odpowiednio przygotowane preparaty mineralne, witaminy i leki przeciwzapalne.
W przypadku kuracji mającej na celu
zniwelowanie łysienia wstrzykuje się
substancje odżywiające włosy.
Mezoterapię
przeprowadza
się
w dwóch fazach. Pierwsza jest zintensyfikowana i ma na celu wyleczenie stanów chorobowych, przywrócenie prawidłowego funkcjonowania skóry głowy
oraz regenerację włosa. Następna faza
służy podtrzymaniu efektu.
A jeśli nie zawsze da się wyleczyć
stan chorobowy? Co można doradzić
pacjentom chociażby w przypadku
tzw. łysienia plackowatego czy blizn
pourazowych na skórze głowy?
- Na świecie, najbardziej popularnym
sposobem walki z łysieniem jest mikropigmentacja skóry głowy. To innowacyjna, niezwykle precyzyjna i efektywna
metoda polegająca na stworzeniu imitacji mikro-włosa (efekt krótko strzyżonego włosa) lub optycznego zagęszczenia naturalnych dłuższych włosów.
Za pomocą pojedynczej cienkiej igły
umieszczamy pigment w najgłębszej
warstwie naskórka. Jej zastosowanie
pozwala na całkowitą kontrolę nad głębokością wprowadzenia barwnika oraz
nad precyzyjnym nadaniem kształtu
mikro-włosa.
Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości pigmentów jesteśmy w stanie dobrać pigment tak, aby nie było widać
różnicy pomiędzy włosami naturalnie
rosnącymi, a stworzoną przez nas imitacją mikro-włosa.
Jak długo utrzymuje się zamierzony
efekt?
- Trwałość zabiegu mikropigmentacji

24h

Skóra głowy przed zabiegiem

Po zabiegu mikropigmentacji
skóry głowy jest indywidualna, najczęściej to ok 2 – 3 lata. Pigment stopniowo
jaśnieje, ale w sposób równomierny. Aby
utrzymać efekt na stałe, należy wykonać
zabieg odświeżający. Pracujemy na
barwnikach bardzo wysokiej jakości,
które są bezpieczne dla skóry.
Dziękujemy Państwu za rozmowę.
Opisane zabiegi wykonywane są
przez personel posiadający wiedzę
i doświadczenie z medycyny estetycznej.
Pacjent uzyska dokładne wskazówki,
jak dbać o skórę po zabiegu.

24h
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Badanie TORCH 10 – sposób na bezpieczną ciążę
Co oznacza nazwa TORCH?
Kryje się pod nią akronim utworzony
od pierwszych liter nazw patogenów
(czynników zakaźnych) powodujących
toksoplazmozę (Toxoplasma gondii),
różyczkę (Rubella virus), cytomegalię
(Cytomegalovirus), opryszczkę (Herpes simplex virus) oraz inne infekcje
(Others), takie jak: kiła, ospa, wirusowe
zapalenie wątroby typu C, zakażenia
parwowirusem B19 czy wirusem HIV.
Wymienione zakażenia u osób dorosłych przebiegają zwykle bezobjawowo
lub łagodnie. Natomiast podczas ciąży
mają istotny wpływ na zdrowie dziecka:
prowadzą do poronienia lub powstania
ciężkich wad wrodzonych czy uszkodzeń wielonarządowych. Najgroźniejsze dla rozwoju płodu są tzw. zakażenia
pierwotne, czyli występujące u matki po
raz pierwszy.
W jakim celu wykonuje się badanie
TORCH 10?
Zakażenia z grupy TORCH mogą stanowić poważny problem, jeśli pojawią
się w czasie ciąży. Lekarz może zlecić
badanie z krwi, aby stwierdzić, czy
pacjentka przechodziła już zakażenie
jednym z czynników zakaźnych z grupy
TORCH, czy też jest narażona na pierwsze zachorowanie. Testy z krwi mogą też
odpowiedzieć na pytanie, czy kobieta
przechodzi w danym momencie świeżą,
czyli aktywną, infekcję – niebezpieczną
dla płodu.
W takim badaniu sprawdza się obec-

ność we krwi tzw. przeciwciał, czyli
białek produkowanych przez układ odpornościowy w momencie zetknięcia
z patogenem. Zależnie od otrzymanej
kombinacji wyników przeciwciał klasy
IgM i IgG lekarz może ocenić, czy ma do
czynienia z wczesną czy dawno przebytą infekcją.
Coraz bardziej powszechne staje się
wykonywanie badań przeciwciał u kobiet już na etapie planowania ciąży,
w celu oceny ich odporności (statusu
immunologicznego) na poszczególne
zakażenia.
Kto i kiedy powinien wykonać badanie?
Najskuteczniejszym sposobem ochrony nienarodzonego jeszcze dziecka
jest wykonanie badań w kierunku chorób z grupy TORCH jak najwcześniej –
najlepiej na etapie planowania ciąży.
Jeśli pacjentka już spodziewa się dziecka, powinna wykonać test w I trymestrze
ciąży. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w
szczególności dotyczą wykonania do 10.
tygodnia ciąży badań w kierunku kiły,
toksoplazmozy, różyczki, wirusowego
zapalenia wątroby typu C oraz zakażenia
wirusem HIV.
NOWOŚĆ – TORCH 10. 1 test wykrywa 10 zagrożeń w ciąży.
Obecnie możliwe jest sprawdzenie
do 10 patogenów w 1 badaniu! Są to
toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, zakażenia wirusami opryszczki,
kiła, ospa, zakażenia parwowirusem

B19. Badanie przesiewowe TORCH 10
to diagnostyka poszerzona dodatkowo
o te zakażenia, które oprócz powodowania wad płodu mogą stanowić zagrożenie dla życia noworodka: krztusiec czy
infekcje bakteriami Chlamydia trachomatis.
Jak interpretować wyniki badania?
Badanie TORCH 10 pozwoli ocenić,
czy kobieta przechodziła już zakażenie
w przeszłości, czy też nigdy nie miała
kontaktu z czynnikiem je wywołującym,
co stanowi zagrożenie dla jej dziecka.
U pacjentek, u których testy wykażą brak
typowych przeciwciał w klasie IgG (wynik ujemny), istnieje ryzyko wystąpienia infekcji pierwotnej w trakcie ciąży.
Podsumowanie
Na przebieg ciąży, rozwój płodu i stan
dziecka wpływa zdrowie jego rodziców,
również jeszcze zanim dojdzie do poczęcia. Wykrycie przeciwciał sygnalizujących
obecność zakażenia dostarcza informacji użytecznych do określenia statusu
immunologicznego, oceny ryzyka zagrożenia w ciąży oraz monitorowania jej
przebiegu. Takie badanie daje również
możliwość wdrożenia odpowiedniego
postępowania profilaktycznego, takiego
jak szczepienia ochronne (w zależności
od czynnika wywołującego zakażenie)
czy unikanie zakażenia w trakcie ciąży.

dr inż. Katarzyna Buska
Product Manager ds. TORCH 10
EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.
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Okulista czy optometrysta?
Zarówno okulista jak optometrysta zajmuje się narządem wzroku, ale w zupełnie
innym zakresie. Czym się więc różnią i w jakich sytuacjach powinniśmy się do nich
kierować?
Kiedy pojawiają się problemy z widzeniem, zaczerwienienie lub bóle oczu,
bóle głowy, zgłaszamy się do lekarza
okulisty. To on jest odpowiedzialny za
diagnozowanie oraz leczenie chorób
związanych z oczami.
Z kolei optometrysta to specjalista,
którego zadaniem jest prawidłowy pomiar refrakcji (pomiar wady wzroku)
oraz dobór odpowiednich mocy okularowych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Zajmuje się
również diagnostyką dysfunkcji widzenia obuocznego. Jeśli optometrysta zauważy zmiany chorobowe w oczach, to
skieruje pacjenta na wizytę u okulisty.
Z wadami refrakcji do optometrysty
Wady refrakcji, nazywane inaczej niemiarowością oka, najczęściej dotyczą
nadwzroczności, krótkowzroczności oraz
astygmatyzmu (tzw. niezbornością rogówki). Choć krótkowzroczność bywa
dziedziczna, to jednak obecnie jedną
z głównych jej przyczyn jest używanie
wzroku wyłącznie na małą odległość,
do czytania lub przy monitorze komputera.
Dla oczu niebezpieczna jest konieczność ciągłej akomodacji, czyli dostosowywania wzroku tak, by ostro widzieć
przedmioty znajdujące się w różnej
odległości od patrzącego - monitor, klawiatura, notatki. Gałki oczne wykonują
wtedy tysiące ruchów, co sprawia, że już
po kilku miesiącach następuje wyraźne
pogorszenie ostrości widzenia.
U co drugiej osoby, najczęściej powyżej 40 roku życia, rozwija się tzw. prezbiopia, czyli starczowzroczność. Najpierw zauważamy konieczność czytania
w lepszym oświetleniu, później coraz
bardziej oddalamy czytany tekst od
oczu. Dzieje się tak dlatego, że soczewka
staje się mniej elastyczna i traci zdolność
akomodacji. Nie jest to wada wzroku
i nie należy jej mylić z nadwzrocznością.
W pewnym wieku dotyka niemal każdego. Z czasem może dojść do niemożności czytania bez specjalnej korekcji wzroku. Potrzebne są okulary, które zastąpią
zdolność akomodacji oka.
Okulary lub soczewki kontaktowe
dobierze optometrysta
Nie kupujmy okularów do czytania na
własną rękę w sklepach lub aptekach!
Niewłaściwie dobrana moc szkieł korekcyjnych może tylko zaszkodzić, zamiast
ją skorygować. Szkodliwe są również
soczewki kontaktowe kupowane bez
konsultacji ze specjalistą, na przykład

w sklepach internetowych. Użytkownicy
często noszą je przez wiele dni, a nawet
tygodni, bez przerwy, co zwiększa ryzyko infekcji spojówek i rogówki.
Właściwe szkła dobierze nam optometrysta. Dzięki temu, że optometrysta
zajmuje się wyłącznie badaniem oczu
i doborem okularów lub soczewek,
może poświęcić pacjentowi więcej czasu i przekazać pełną informację na temat
różnych możliwości korekty wady.
Co więc leży w gestii optometrysty?
• Wstępne badanie oczu, wstępna
ocena stanu zdrowia narządu wzroku,
określanie charakteru oraz zakresu problemów i nieprawidłowości związanych
ze wzrokiem i skierowanie pacjenta do
lekarza okulisty, jeżeli niezbędne jest
dodatkowe leczenie.
• Badanie refrakcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, ruchu gałki ocznej.
• Wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia obuocznego.
• Udzielanie porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów
gałek ocznych i skupieniu wzroku.
• Dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych
oraz sprawdzanie ich pod względem
sprawności, bezpieczeństwa, wygody
stosowania i wpływu na styl życia.
• Udzielanie porad związanych ze
stanem narządów wzroku, takich jak:
pielęgnacja soczewek kontaktowych,
dbałość o wzrok osób starszych, optyka,
ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze
przemysłowym.

Jeśli optometrysta zauważy zmiany w oku, skieruje pacjenta do lekarza okulisty, który wykona niezbędne
badania i podejmie leczenie.

Jakie choroby leczy okulista?

Lista chorób oczu jest naprawdę długa. Nawet błahe z pozoru problemy ze
wzrokiem mogą zwiastować schorzenia
układu krążenia, cukrzycę czy miażdżycę albo choroby oczu, takie jak jaskra,
zaćma, retinopatia cukrzycowa bądź
różne zwyrodnienia.
Wśród najczęstszych chorób oczu, jakie leczy okulista można wymienić:
• choroby spojówek - zapalnie spojówek (bakteryjne, wirusowe, opryszczkowe, chlamydiowe, atopowe, alergiczne,
kontaktowe), wylew podspojówkowy,
zmiany barwnikowe spojówek, zespół
suchego oka;
• choroby powiek - podwinięcie, odwinięcie i opadnięcie powieki, wrodzona szczelina powiek, złośliwe i łagodne guzy powiek;
• choroby narządu łzowego: zapalenie
gruczołu łzowego, zapalenie kanalika, zapalenie woreczka łzowego;
• choroby gałki ocznej - bielmo, zaćma, zapalenie rogówki, zwyrodnienia barwnikowe siatkówki;
• choroby oczodołu - jaskra, ropowica, zapalenie oczodołu;
• choroby nerwu wzrokowego.
Pamiętajmy, aby nie bagatelizować
objawów związanych z oczami. Zaniedbanie może prowadzić nawet do ślepoty! Powierzmy swój wzrok dobremu
specjaliście.
Na badania u okulisty lub optometrysty należy dokonać wcześniejszej
rezerwacji terminu: on-line, telefonicznie lub osobiście.
Konsultacja merytoryczna:
optometrysta mgr Katarzyna Capała
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Świat bez kolorów

Depresja sezonowa pojawia się zwykle cyklicznie – jesienią lub zimą, a ustępuje wiosną.
Przynosi uczucie smutku, rozdrażnienia i niechęci. Człowiekowi brakuje energii, jest
senny, ma kłopoty z koncentracją. Diagnozę może jednak postawić tylko lekarz, by
odróżnić ją od depresji klinicznej oraz innych zaburzeń nastroju.

Krótkie dni bez słońca, chłód, deszcz
albo śnieg… Nie chce się wstać z łóżka,
nie mówiąc o pójściu do pracy. Pojawiają się negatywne myśli, coraz częściej

hormonalną oraz reguluje cykl snu i aktywności. Z pewnością nie bez znaczenia
jest też indywidualna wrażliwość każdego człowieka, cechy osobowościowe,
uwarunkowania genetyczne oraz wiek
i płeć. Zdecydowanie częściej na tę chorobę cierpią kobiety, ujawnia się zazwyczaj w wieku 20-30 lat i pogłębia się wraz
z wiekiem.

Jak leczyć depresję sezonową?

dopada nas pogorszenie nastroju. Tego
typu odczucia, głównie późną jesienią
i zimą są niestety u wielu osób częste. Jeśli szybko mijają, potraktujmy je, jako coś
naturalnego, związanego z biologicznym
zegarem człowieka. Gdy utrzymują się,
nasilają i utrudniają codzienne funkcjonowanie, mogą być objawami depresji
sezonowej. Lepiej nie czekać i poprosić o
pomoc specjalistę.
Przyczyny depresji sezonowej nie są
do końca znane. Wymienia się najczęściej
niedobór światła słonecznego, które ma
ogromny wpływ na naszą gospodarkę

Dopiero od niedawna depresja sezonowa uznana została za chorobę i zakwalifikowana do leczenia. Niestety, chorzy
często bronią się przed przyjmowaniem
leków przeciwdepresyjnych. Wciąż jeszcze z niechęcią myślimy o wizycie u psy-chiatry. Obawa, że inni dowiedzą się
o naszych problemach i o tym, że sami
sobie z nimi nie radzimy budzi wstyd
i poczucie winy. Boimy się, aby w pracy
ktoś nie uznał nas za osoby niezrównoważone psychicznie, że stracimy autorytet, okażemy swoją słabość. Poprzez
taki schemat myślenia pozwalamy by
problem narastał, bo wolimy go ukryć niż
rozwiązać. Dlatego pomoc przychodzi
często za późno.
Sposoby leczenia są różne, poczynając od fototerapii, poprzez leczenie
farmakologiczne, aż do terapii psychologicznej włącznie. Warto korzystać
z pomocy i wiedzy specjalistów, bo sami
sobie z tym problemem nie poradzimy.
Medycyna dysponuje obecnie szeroką
gamą leków przeciwdepresyjnych. Są
one wydawane wyłącznie na receptę
i powinny być przyjmowane pod ścisłą

kontrolą specjalisty.
Sprawdzoną metodą jest też psychoterapia, która nie tylko leczy z depresji,
ale uczy innego spojrzenia na życie. Aby
otrzymać taką pomoc, należy zwrócić się
do psychologa.

Działania wspomagające

- Jeśli to możliwe, zrób sobie kilkudniowy urlop i wyjedź najlepiej w rejony,
gdzie o tej porze roku jest więcej słońca.
- Staraj się spędzać wolny czas aktywnie na świeżym powietrzu, nawet krótki
spacer może poprawić samopoczucie.
- Odżywiaj się zdrowo, dieta ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu.
- Stosuj dietę, która dostarcza tryptofan. Jest to aminokwas, który wspomaga
wytwarzanie w organizmie serotoniny
– hormonu o działaniu przeciwdepresyjnym i relaksującym. Tryptofan zawierają
m.in. banany, soja, łosoś, ser żółty, mleko.
- Wzbogacaj dietę w produkty zawierające witaminy, szczególnie witaminy
z grupy B oraz magnez. Mają one niekwestionowane znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego.
- Unikaj sytuacji stresujących.
- Staraj się robić to, co sprawia ci przyjemność.
W celu zdiagnozowania choroby
i podjęcia odpowiedniej terapii zapraszamy do poradni specjalistycznych CM
Luxmed.
Konsultacja merytoryczna: psycholog
mgr Ilona Styczyńska
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Cukrzyca zagraża dzieciom
Rośnie liczba zachorowań na cukrzycę wśród dzieci i młodzieży – alarmują
specjaliści – od lat 90 zwiększyła się aż trzykrotnie. Dawniej cukrzyca
insulinoniezależna typu 2 była głównie przypadłością ludzi starszych, teraz nie jest
rzadkim zjawiskiem również u osób młodych, nawet po 10 roku życia i wcześniej.
Najważniejszym krokiem jest uchwycenie choroby na jak najwcześniejszym
etapie. Jednym z pierwszych objawów
cukrzycy typu 1 (insulinozależnej) jest
wzmożone pragnienie, bez uzasadnionej przyczyny. Dziecko wypija kilka litrów płynów dziennie, a przy tym często
oddaje duże ilości moczu. Następuje
przy tym odwodnienie organizmu, co
wywołuje uczucie suchości w jamie ustnej.
Wydalana z moczem glukoza jest
doskonałą pożywką dla bakterii, które
namnażają się prowadząc do stanu zapalnego dróg moczowych i okolicy narządów płciowych.
Jednocześnie zaburzenia elektrolitowe wywołują ospałość, brak kondycji,
szybkie męczenie się. Ponieważ brak
insuliny nie pozwala organizmowi na
odpowiednie wykorzystanie glukozy,
zaczyna on czerpać energię z zapasów
organizmu. To wywołuje chudnięcie,
mimo wzmożonego apetytu.
Wiadomo, że długotrwałe utrzymywanie się wysokiego stężenia glukozy
we krwi prowadzi do powikłań cukrzycowych, czyli do uszkodzenia niektórych tkanek i narządów. Może dojść do
zaburzeń wzroku, układu nerwowego,
funkcjonowania nerek. Dlatego zaobserwowanie niepokojących objawów
powinno skłonić rodziców do szybkiej
wizyty z dzieckiem u lekarza. Chorobę
można potwierdzić badaniem krwi i moczu na obecność cukru.
Trudniej o wczesną diagnozę, jeśli
mamy do czynienia z cukrzycą typu 2
(insulinoniezależną). Ten typ cukrzycy
rozwija się niemal bezobjawowo i niesie ze sobą nieco inne powikłania. Są to
przede wszystkim zaburzenia lipidowe,
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia dojrzewania. Szczególnie niebezpieczne
jest pogłębianie się oporności na działanie insuliny, co w konsekwencji może
doprowadzić do takich powikłań jak
przy nieleczonej cukrzycy typu 1.
Jeszcze do niedawna o cukrzycy insulinoniezależnej mówiło się wyłącznie
w odniesieniu do ludzi starszych. Badania ostatnich lat wykazują, że coraz
więcej dzieci i młodzieży też zapada na
tę chorobę. Dotyczy to zwłaszcza osób
z nadwagą, u których zostały zachwiane
mechanizmy przemiany materii.
Opieka nad dzieckiem z cukrzycą
nie jest łatwa. Młody człowiek nie ma

takiego poczucia odpowiedzialności,
jak osoba dorosła. Trzeba je nauczyć
kiedy i co jeść, bo wbrew pozorom dieta cukrzycowa nie polega wyłącznie na
wyeliminowaniu cukru. Obejmuje ona
szereg zaleceń dotyczących czasu i jakości posiłków. Powinna być dobrana
indywidualnie dla każdego pacjenta
i uwzględniać jego wiek, płeć, wagę, rodzaj leczenia (insulinoterapia bądź farmakoterapia). Ważną zasadą w diecie są
regularne posiłki, które należy spożywać
co 3 godziny (5 posiłków dziennie). Dieta powinna być odpowiednio zbilansowana, czyli zawierać właściwie dobrane
składniki odżywcze – białka, tłuszcze i węglowodany. Nie jest wskazane spożywanie tłuszczów zwierzęcych i dużej ilości
czerwonego mięsa.
Trzeba przyzwyczaić też młodego pacjenta, że koniecznością są pomiary stężenia glukozy we krwi, a w przypadku
terapii insulinowej – dawkowanie leku
w zależności od poziomu cukru. Insulina nie może być podawana doustnie,
ale wyłącznie podskórnie. Fiolki z insuliną dostosowane są do „wstrzykiwaczy”,
które umożliwiają podawanie insuliny
w domu. Dawkę można korygować w
zależności od poziomu cukru przed posiłkiem i rodzaju aktywności fizycznej.
Dla dzieci z „nierównym” przebiegiem
choroby przeznaczone są pompy insu-

linowe, podskórne, od jakiegoś czasu
dostępne w Polsce.
Aktywność fizyczna ma również nieoceniony wpływ na leczenie cukrzycy.
Wysiłek, właściwie dozowany, obniża
poziom glukozy we krwi, zmniejsza zapotrzebowanie organizmu na insulinę.
Aktywność fizyczna powinna być dostosowana do ogólnego stanu zdrowia,
wydolności organizmu i tolerancji wysiłku. Nie są wskazane ćwiczenia siłowe,
zalecana zaś jazda na rowerze, jogging,
pływanie, szybki marsz. Wcześniej jednak należy skonsultować się z lekarzem,
który zaleci odpowiednie dawkowanie
insuliny przed planowanym wysiłkiem.
Chodzi o to, aby nie doprowadzić do hipoglikemii, czyli gwałtownego spadku
cukru we krwi, co może skutkować nawet utratą przytomności.
W całej edukacji pacjenta z cukrzycą
istotne jest przekonanie go, że nie jest
sam, że jest wiele osób i specjalistów
oferujących pomoc i że z chorobą da się
normalnie żyć. To niełatwe, ale jak najbardziej możliwe, jeśli zostanie podjęta
odpowiednia współpraca.

Zapraszamy osoby, u których rozpoznano cukrzycę do poradni diabetologicznych CM Luxmed. Specjaliści
prowadzą kompleksowe leczenie
i udzielają szczegółowych porad.
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Wady postawy u dzieci
Są na liście chorób cywilizacyjnych. Nieleczone utrwalają się i pogłębiają z wiekiem.
Wprawdzie nie stanowią zagrożenia życia, ale skutkują wieloma powikłaniami chorobowymi i nieprzyjemnymi dolegliwościami. Lekarze alarmują, że 80 procent dzieci
w wieku szkolnym ma wady postawy – płaskostopie, koślawe kolana, krzywy kręgosłup. To najczęściej efekt siedzącego trybu życia i zaniedbań okresu niemowlęcego.
Kiedy mówimy o prawidłowej postawie ciała?
Definicja podaje, że wówczas, kiedy
poszczególne odcinki ciała są względem
siebie doskonale dopasowane i utrzymane w prawidłowym położeniu. Główną odpowiedzialnością za to zadanie
obarczony jest kręgosłup, nazywany osią
całego ciała. Nie oznacza to jednak, że

niami w pracy wielu narządów i układów.
Nieprawidłowa budowa stóp, kolan,
stawów biodrowych, będzie z czasem
prowadzić do wad postawy. To nie tylko ból podczas ruchu, dłuższego stania,
chodzenia czy pozostawania w pozycji
siedzącej, ale również słabsza wentylacja
płuc, utrudniony dopływ krwi do mó-

kręgosłup ma być idealnie prosty. Złożony z odcinków: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, części krzyżowej i guzicznej,
tworzy naturalne krzywizny, wygięte do
przodu lub do tyłu. Umożliwia to człowiekowi utrzymanie równowagi, chodzenie,
bieganie, podnoszenie ciężkich przedmiotów.
Jeśli w kształcie kręgosłupa pojawi
się jakiekolwiek odchylenie od normy,
powoduje zmiany w napięciu grup mięśniowych. Jedne mięśnie zostają rozciągnięte i osłabione, a z innej grupy stają
się napięte i ulegają skróceniu. To prowadzi do zmian kończących się chorobą
zwyrodnieniową.
Na prawidłowo funkcjonujący kręgosłup mają wpływ właściwie wysklepione
stopy, prawidłowo ułożone kolana, barki,
łopatki, itp. Wystarczy, że zaszwankuje
jedno z nich, by pociągnęło za sobą cały
łańcuch patologii.
Skutki nieprawidłowej postawy
Jeśli zbagatelizujemy choćby najmniejsze zaburzenia postawy ciała u dziecka, ryzykujemy, że w przyszłości odezwą się dolegliwości i powikłania chorobowe. Mogą one objawiać się zaburze-

zgu, zaburzenia pracy serca, bóle głowy,
mniejsza sprawność fizyczna.
Jak leczyć wady postawy
Większość wad postawy, to przypadłość nabyta, dlatego natychmiastowa
diagnoza i szybkie podjęcie leczenia daje
szansę na cofnięcie się zmian.
Kontrole postawy dzieci starszych
powinny odbywać się minimum co pół
roku. Dobrze, jeśli dziecko skonsultuje
lekarz specjalista lub wykwalifikowany
i doświadczony fizjoterapeuta. Z pewnością wprawnym okiem zauważy więcej,
niż my sami.
Wiele dysfunkcji stawów skokowych,
kolanowych, czy biodrowych, a także całej postawy ciała, są spowodowane złą
stabilizacją centralną. Jeśli jest osłabiona,
wpływa to negatywnie na stawy obwodowe. Będą one wtedy funkcjonować
w niepoprawnych wzorcach ruchowych.
Dzieci powinny być uczone prawidłowych postaw od najmłodszych lat, pozwoli to na właściwy rozwój plastycznego jeszcze układu ruchu.
W przypadku rozpoznanych nieprawidłowości, lekarz decyduje, jaki plan
terapii wybrać dla dziecka. Każda wada

postawy u konkretnego małego pacjenta wymaga spersonalizowanego doboru
ćwiczeń. Najlepiej, jeżeli wykonuje je indywidualnie razem z fizjoterapeutą np.
wg koncepcji PNF (torowanie nerwowomięśniowe). Takie zajęcia odbywają się
zazwyczaj od 1 do 2 razy w tygodniu. Dodatkowo pacjent dostaje pracę domową
w postaci odpowiednio dobranych ćwiczeń, ilości powtórzeń oraz poprawnej
techniki ich wykonania. Podczas terapii
włączani są także do wspólnej pracy rodzice. Specjaliści tłumaczą mechanizm
powstania wady oraz przedstawiają sposoby eliminowania błędnych nawyków
dziecka.
Jak zapobiegać wadom postawy
Dziecko warto przyzwyczajać do ruchu od najmłodszych lat. Wspinania się
po drabinkach, biegania, a także prawidłowych nawyków – trzymania prostej
postawy, siedzenia bez zakładania nogi
na nogę, czy przysiadania nóżki. Dobrym
rozwiązaniem są różnego rodzaju zajęcia sportowe z nastawieniem na ogólny
rozwój podopiecznego. Pamiętajmy, jeśli
dziecko nabędzie i utrwali złe przyzwyczajenia, trudniej będzie powrócić do
prawidłowych wzorców w przyszłości.
Bardzo duży odsetek chorób związanych
z kręgosłupem lędźwiowym lub szyjnym
u dorosłych, związany jest z siedzącym
trybem życia w młodości oraz brakiem
korekcji wad postawy rozwijającego się
organizmu.
Aktywność fizyczna dziecka w wieku
szkolnym jest również bardzo ważna. Podstawowe zajęcia wychowania fizycznego
nie zawsze są wystarczającą formą profilaktyki. Nawet jeśli nasze dziecko ćwiczy
na lekcjach, w dzisiejszych czasach jest to
za mało. W efekcie wady postawy mogą
rozwijać się w błyskawicznym tempie.
Warto zastanowić się nad rozwiązaniem
tej sytuacji i pozwolić dziecku wybrać formę aktywności, która sprawi mu radość
i przyniesie pożądane efekty. Pomocny
w doborze odpowiedniego sportu może
być również fizjoterapeuta. Podpowie
jaki rodzaj ruchu da najlepsze skutki na
drodze do utrzymania prawidłowej postawy naszej pociechy.
Oferta Działu Rahabilitacji Luxmed obejmuje konsultacje u fizjoterapeuty, lekarza
rehabilitacji oraz kompleksowe zabiegi z zakresu terapii ruchem, fizykoterapii, masaży,
terapii manualnych.
Konsultacja merytoryczna:
mgr Fabian Burakowski - fizjoterapeuta
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Hit w gabinecie stomatologicznym
Zdrowa jama ustna oznacza dużo więcej niż tylko wyleczenie próchnicy zębów. To również zęby
wolne od kamienia i osadów. zdrowe dziąsła, które nie krwawią podczas szczotkowania, mają
różowy kolor, podobnie jak śluzówka policzków i języka. To także zawsze świeży oddech. Największy wpływ na taki stan ma codzienna higiena.
Zdrowiu naszej jamy ustnej szczególnie zagraża kamień nazębny, czyli zmineralizowana warstwa płytki nazębnej.
Kamień może znajdować się zarówno
nad- jak i poddziąsłowo. Wywołuje on

Zabieg wykonywany jest urządzeniem łączącym skaler ultradźwiękowy
i piaskarkę. Higienistka wykonuje swobodnie i z dużą precyzją czynności niezbędne w trakcie zabiegu prawidłowej

zatrzymać i leczyć zapalenia tkanek wokół implantów. Analogicznie wygląda
sytuacja z kieszeniami patologicznymi
w chorobach przyzębia. Piaskowanie
daje również efekt delikatnego rozjaśnienia zębów.
Obowiązkową częścią wizyty higienizacyjnej jest również instruktaż higieny
jamy ustnej. Higienistka dokładnie pokazuje jak prawidłowo oczyszczać zęby
i przestrzenie między nimi oraz język.
Pomoże dobrać produkty do higieny
jamy ustnej do stosowania w domu
w zależności od indywidualnych potrzeb, sytuacji w jamie ustnej i odpowie
na wszystkie nurtujące pytania dotyczące higieny.
Pamiętać należy, że profesjonalne
oczyszczanie zębów zalecane jest średnio co 6 miesięcy.
Usługi oczyszczania zębów, wstępne
przeglądy stomatologiczne i edukację
pacjentów w zakresie sposobów dbania o higienę jamy ustnej wykonywane
są przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną.

Zabiegi, które wykonasz w gabinecie higieny stomatologicznej
CM Luxmed

stany zapalne dziąseł, a w konsekwencji
prowadzi do paradontozy, co w przyszłości może powodować utratę zębów.
W sytuacji, gdy na zębach odłożył się
kamień, należy go usunąć, tzn. wykonać
scaling. Spożywanie dużej ilości kolorowych produktów powoduje również
żółto-brązowe zabarwienie powierzchni
szkliwa. Razem z biofilmem bakteryjnym
można je usunąć podczas piaskowania
zębów.

Scaling w nowej technologii
Niezawodne, szybkie i komfortowe
oczyszczenie zębów jest już możliwe
dzięki najnowszemu urządzeniu, jakim
dysponuje gabinet higieny stomatologicznej w CM Luxmed.
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higienizacji. Kamień nazębny usuwany
jest bez bólu dla pacjenta – końcówki pracujące podczas scalingu działają
w sposób liniowy nie powodując dyskomfortu znanego we wcześniej dostępnych na rynku skalerach.
Dodatkowym atutem urządzenia jest
dostępność różnych rodzajów proszków
używanych do piaskowania. Pozwala to
na dostosowanie go do indywidualnych
potrzeb pacjenta w zależności od intensywności osadu oraz obecności np. implantów, aparatów ortodontycznych czy
prac protetycznych (koron, mostów).
Używanie specjalistycznego pisaku do
piaskowania poddziąsłowego powoduje
usunięcie do 99% biofilmu z powierzchni implantów. Pozwala to zapobiegać,

Redaktor naczelny
Joanna Baj
Redaktor techniczny
Elżbieta Stasieczek
redakcja@luxmedlublin.pl

Ø Scaling wszystkich zębów z wykorzystaniem technologii PiezonNO PAIN
Ø Piaskowanie zębów, prac protetycznych i implantów wykonane przy
użyciu nowoczesnego urządzenia
AirFlow Master Piezon
Ø Lakierowanie wszystkich zębów
Ø Leczenie nadwrażliwości
Ø Wybielanie zębów
Ø Leczenie białych plam na zębach
Ø Płukanie kieszonek dziąsłowych
Ø Instruktaż higieny jamy ustnej
Zapraszamy do gabinetów higieny
stomatologicznej przy ul. Radziwiłłowskiej 5 i Koncertowej 4D w Lublinie.
Konsultacja merytoryczna:
mgr Anna Kawiak – dyplomowana
higienistka stomatologiczna
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